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Sensori presenterar forskningsresultat på världens främsta konferens för tinnitusforskning
Under tre dagar, 14-16 mars, samlas ledande forskare, kliniker och tekniker inom tinnitusområdet i
Regensburg, Tyskland, för att utbyta kunskap och erfarenheter samt diskutera den senaste
utvecklingen och forskningsrönen. Dr. Peter Åhnblad, överläkare och specialist i öron-, näs- och
halssjukdomar är på plats för att berätta om de kliniska studier som nyligen genomförts med positivt
resultat för det svenska tinnitusplåstret Antinitus.
Konferensen, med titeln "Disruptive Innovations in Tinnitus", är den största och enskilt viktigaste inom
tinnitusforskning. Det är en plattform för vetenskapligt utbyte och möjlighet till tvärvetenskapligt nätverkande
som arrangeras av Tinnitus Research Initiative (TRI) och TINNET (ett europeiskt forskningsnätverk). Dr Peter
Åhnblad presenterar i morgon fredag hela det kliniska forskningsprogram som visar effekten och säkerheten
bakom Antinitus.
”Studierna visar att Antinitus är den första konsumentprodukt som faktiskt visar kliniskt bevisad effekt för
lindring av tinnitus och är ofarlig att använda. Jämfört med gängse metoder som beteendeterapi eller
ljudstimulerare är plåstret mer lättillgängligt, billigare och enklare att använda”, säger Dr Peter Åhnblad.
Det oberoende kliniska studieprogrammet för Antinitus bygger främst på en pilotstudie inriktad i första hand
på säkerhet samt en randomiserad, dubbelblind, parallell, placebokontrollerad effekt- och säkerhetsstudie
genomförd på två oberoende kliniker, en i Göteborg och en i Stockholm. Båda studierna är publicerade i The
International Tinnitus Journal, en välkänd internationell peer-review tidskrift inriktad på tinnitus och indexerad
på bland annat Medline.
”Resultaten visar att Antinitus presterar statistiskt och kliniskt signifikant bättre lindring än placebo och att
plåstret är säkert att använda. Detta är en milstolpe för oss på Sensori och väldigt roligt att Peter Åhnblad nu
ska presentera resultaten på TRI/TINNET”, säger Torbjörn Kemper, vd för Sensori AB.
Tinnitus Research Initiative är en icke vinstdrivande stiftelse tillägnad utvecklingen av effektiva behandlingar för
alla typer av tinnitus så att alla som lider av sjukdomen ska kunna erbjudas lättnad/förbättring. Stiftelsen
stödjer och underlättar biomedicinsk forskning som leder till nya, effektiva terapier för att behandla tinnitus.
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